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pokrycia dachowe

Panel Dachowy na rąbek stojący to produkt łączący tradycyjny wygląd 
z nowoczesnością. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu zamkowi łączenie odbywa 
się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Występuje w trzech rodzajach 
profilowań: płaskim, falistym i z przetłoczeniami wzdłużnymi. Panele produkowane 
są na dowolną długość, a maszynowo wycięte zamki (w opcji dla paneli PD 510) 
pozwalają na montaż na listwie startowej.

Blachy Pruszyński 

tel. 22/ 738 60 00  
fax 22/ 738 61 01 

pruszynski@pruszynski.com.pl

www.pruszynski.com.pl

Firma Blachy Pruszyński, największy 
polski producent stalowych pokryć 
dachów i elewacji, dostosowując 
swoją ofertę do wymogów 
architektów oraz oczekiwań klientów, 
każdego roku rozszerza asortyment 
oferowanych produktów. Każdy 
produkt oferowany przez firmę Blachy 
Pruszyński powstaje indywidualnie, na 
potrzeby konkretnego zamówienia. 
Firma nie ogranicza się jedynie do 
dostawy zamówionych materiałów. 
Jej specjaliści doradzają optymalne 
rozwiązanie konstrukcyjne oraz 
proponują odpowiednie produkty.

Blachodachówka panelowa ARADpru to nowość na rynku. Jej główną zaletą, 
oprócz nowoczesnego kształtu oraz powłoki PURMAT z 30-letnią gwarancją, 
jest innowacyjny montaż – a więc gotowe otwory montażowe oraz maskowanie 
wszystkich użytych wkrętów. Niewielkie dwumodułowe arkusze ARADpru to nie 
tylko prosty montaż i bezpieczny transport, ale przede wszystkim ograniczone do 
minimum odpady materiału. Pokrycie to dostępne jest również w wersji Classic 
w postaci tradycyjnych, ciętych na wymiar arkuszy. 

Blachodachówka KRON to sprawdzona 
propozycja, która od lat cieszy się niesłabnącą 
popularnością wśród klientów, a w 2005 
roku została nagrodzona Złotym Medalem 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
BUDMA. Blachodachówka KRON jest dostępna 
we wszystkich kolorach i powłokach z oferty 
, zwłaszcza w powłoce PURMAT z 30-letnią 
gwarancją. 

Blachodachówka SzAfiR to produkt 
uhonorowany Polskim Godłem Promocyjnym 
Teraz Polska XIII edycji. Fakt ten oraz  klasyczny 
kształt wpływają na to, że blachodachówka 
Szafir jest najchętniej kupowanym pokryciem 
dachowym z naszej oferty.  Blachodachówka 
Szafir jest dostępna we wszystkich kolorach 
i powłokach z oferty, zwłaszcza w powłoce 
PURMAT z 30-letnią gwarancją. 

Pokrycie KARO ze stali nierdzewnej to 
nowość w ofercie firmy.  Wprowadzane 
rozwiązania sprawdzą się szczególnie przy 
budowie czy też renowacji wymagających 
obiektów, np. sakralnych, zabytkowych, 
użyteczności publicznej – wszędzie tam 
gdzie trwałość zastosowanych materiałów 
jest sprawą podstawową. Stal nierdzewna, 
dzięki zawartości 18 proc . chromu, wytwarza 
na swojej powierzchni warstwę oksydacyjną, 
która chroni metal przed korozją. Oprócz 
pokrycia w karo dostępne są jeszcze panele 
dachowe na rąbek stojący ze stali nierdzewnej.
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